Polskie Towarzystwo Carla Orffa, ul. Wieluńska 2 lok. 118, 01-240 Warszawa
NIP: 525-22-68-236 REGON: 013153854
KRS: 0000144658
Nr konta: : 33 1240 5989 1111 0000 4763 9292

Warszawa, 10 września 2018 r.
Kochani,
witamy powakacyjnie Wszystkich wypoczętych Nauczycieli! Mamy nadzieję, że jesteście w świetnych nastrojach
i z energią oraz radością przyjmiecie informacje o naszym kursie. Jak zwykle proszę o bardzo uważnie czytanie
(od początku do samego końca).
Ten kurs będzie wyjątkowy, jubileuszowy i roztańczony. Postanowiliśmy uczcić 100 rocznicę Odzyskania
Niepodległości i zaprosiliśmy świetnego fachowca od tańców okresu międzywojennego, by poznać podstawy
tanga, fokstrota i charlestona. W związku z powyższym bardzo prosimy o przygotowanie na wieczór
integracyjny odpowiednich strojów z epoki (wujek Google Wam podpowie jakie), albo chociaż jakieś
elementy-perły, przepaski na włosy, cygaretki…..
1. XXX kurs PTCO odbędzie się 17-18 listopada 2018 roku (cała sobota i pół niedzieli).
2. Miejsce kursu: Szkoła Podstawowa nr 386 im. Marszałka Piłsudskiego, ul. Grenady 16, Warszawa – Wola

(tam, gdzie spotykamy się już od kilku lat).
3. Wykładowcy:
- Elia Bernat (Hiszpania) – warsztaty Orffa (sobota, niedziela)
„Ruch i improwizacja zgodnie z ideą Orffa”
- Joanna Tomkowska – warsztaty Orffa (sobota)
„Orff i Dalcroze – połączenie koncepcji muzycznych”
- Lena Kliment – warsztaty taneczne (sobota)
„Lata 20-te, lata 30-te”
- Monika Kionka – warsztaty Orffa (niedziela)
„Nowości muzyczne prosto z Salzburga”
- Niespodzianka – może drama, może bębny (niedziela)
Ogólny program kursu:
Sobota
Rejestracja 8:00 – 9:55
Inauguracja - 10:00
Warsztaty w 3 grupach równoległych (z przerwą na obiad)
Integracja wieczorna
Zakończenie zajęć sobotnich – ok. 19:00
Niedziela
Warsztaty w 3 równoległych grupach. Rozpoczęcie – godz. 9:00, zakończenie – 14:30
Szczegółowy plan kursu, podział na grupy, aktualności przedstawimy w późniejszym czasie.
4. Nocleg – hotel Premiere Classe* przy ul. Towarowej 2 (jednogwiazdkowy, należy do sieci międzynarodowej,

więc powinno być czysto i bez niespodzianek). Wszystkie pokoje są z łazienkami.
Pokój jednoosobowy – 185 PLN brutto/doba, pokój dwuosobowy i trzyosobowy – 90 PLN brutto/osoba /doba
Cena zawiera śniadanie bufetowe, kontynentalne w hotelowej sali śniadaniowej.
Proszeni jesteśmy o jak najszybszą decyzję w sprawie noclegu. Do 20 X mamy obowiązek podać listę osób
korzystających z noclegu. Po tym terminie trzeba będzie szukać noclegu na własną rękę (w dobie internetu nie
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jest to sprawa specjalnie skomplikowana). Bardzo proszę o napisanie w mailu, jeżeli koniecznie musicie być z
kimś w pokoju hotelowym.

5. Koszt kursu jest inny dla członków z aktualnie opłaconą składką i osób niezrzeszonych. Oto cennik:

Wersje
Kurs bez noclegu
Kurs+ 1 nocleg sob/niedz
Kurs +2 noclegi pt/sob/niedz

Członek PTCO z opłaconą składką
270 zł
360 zł
450 zł

Osoba niezrzeszona
310zł
400 zł
490 zł

W cenie kursu są: warsztaty, materiały, poranna herbata i kawa z ciasteczkiem oraz obiad.
Śniadań i kolacji nie zapewniamy!!!
Opłaty za kurs prosimy wnosić do 17 X (środa) 2018 na konto: 33 1240 5989 1111 0000 4763 9292
Polskie Towarzystwo Carla Orffa, ul. Wieluńska 2 lok. 118, 01-240 Warszawa
6. z dopiskiem imię i nazwisko uczestnika + kurs XI 2018. Jeżeli ktoś płaci za kilka osób, niech poda wszystkie
nazwiska, co ułatwi nam przygotowanie materiałów i list. O udziale w kursie zadecyduje kolejność wpłat,
a w razie dylematów - także przynależność do Towarzystwa.
Kontynuujemy system rekrutacji przy pomocy kart zgłoszeń. To ostatnio bardzo ułatwiło nam pracę.
Plik trzeba pobrać, wypełnić, zapisać, a potem wysłać jednocześnie na dwa adresy:

izawalaszewska@gmail.com, marzenachmielarz@wp.pl
Prosimy aby nazwa pliku z kartą zgłoszeniową wyglądała następująco :
Karta Nazwisko Imię XI 2018 przykład: Karta Wałaszewska Iza XI 2018
Wtedy w folderze wszystko nam się przepięknie układa alfabetycznie SAMO!

WYPEŁNIENIE I WYSŁANIE KARTY stanowi dla nas automatyczną zgodę na
korzystanie z Waszego adresu mailowego w celu organizacji kursu oraz zgodę na
umieszczenie Waszego imienia i nazwiska na liście uczestników na stronie internetowej
www.orff.com oraz na prowadzenie dokumentacji filmowej dla nas i dla uczestników kursu.
(RODO i takie tam)
•Teraz ważne!!! Faktury możemy wystawiać tylko zgodnie z tym, co mamy na koncie w banku. (jedna łączna
kwota = warsztaty + hotel wg tabelki z cennikiem).
Jeżeli pieniądze znajdą się na naszym orffowskim koncie NIE MOŻEMY! na fakturze napisać, że zapłacono
gotówką.
Zanim wpłacicie pieniądze dowiedzcie się u swoich pracodawców-sponsorów, jaka forma i sposób płatności jest
przez nich wymagana – w ten sposób nie zrobicie nam niepotrzebnych problemów!
Na następnej stronie ściągawka fakturowo-płatnościowa  - 4 wersje

Polskie Towarzystwo Carla Orffa, ul. Wieluńska 2 lok. 118, 01-240 Warszawa
NIP: 525-22-68-236 REGON: 013153854
KRS: 0000144658
Nr konta: : 33 1240 5989 1111 0000 4763 9292

1. wysyłacie do nas mailem kartę zgłoszenia. Marzena odsyła Wam mailem fakturę, na podstawie której
robiony jest przelew (w ciągu 14 dni). Jeżeli faktura będzie wystawiona na placówkę, to pieniądze przeleje
placówka, jeżeli na Waszą prywatną firmę, albo na imię i nazwisko, to kasę przelewacie sami.
2. wpłacacie pieniądze, wysyłacie do nas kartę zgłoszenia i Marzenka odsyła wam fakturę z napisem
zapłacono przelewem.
3. Wysyłacie do nas kartę zgłoszenia . Dla osób, które muszą mieć wpisane „zapłacono gotówką”
udostępniam swoje prywatne konto, z którego podejmę pieniądze i wpłacę do kasy z gotówką
towarzystwa: 33 1240 6087 1111 0000 4750 1296 - Izabela Wałaszewska, ul. Antygony 8, 03-642
Warszawa. Marzenka wysyła fakturę zapłacono gotówką albo odbieracie fakturę na kursie z datą kursu.
4. Wysyłacie do nas mailem kartę zgłoszenia. Płacicie. Nie potrzebujecie faktury. (A my się tylko cieszymy,
że mamy mniej pracy). I już.
Miło by było, jeżeli po dokonaniu płatności dacie nam znać, że to już jest załatwione. Wtedy wciągamy Was
na 100% listę uczestników kursu.
PAMIĘTAJCIE – MAIL MUSI BYĆ Z ZAŁĄCZNIKIEM!!! Z KARTĄ
7. Sprawy organizacyjne
Zbieramy się w sobotę 17 XI 2018 8.00 – 10.00 – czas ploteczki z całej Polski, a przede wszystkim załatwienie
formalności rejestracyjnych. Więc nie wpadajcie w ostatniej chwili, bo potem na wszystko brakuje czasu.
Oficjalny początek – godz. 10.00. Zakończenie pierwszego dnia kursu - około godz. 19:00
W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt pod następujące adresy:
Izabela Wałaszewska izawalaszewska@gmail.com , tel. 508 144 104 (dzwonić najlepiej po 13:30, a w piątek po
19:00)
Marzena Chmielarz marzenachmielarz@wp.pl , tel. 605 078 639 (dzwonić najlepiej po 16.00)
Piszcie jednocześnie na dwa adresy, to będzie szansa, że żadna wiadomość nam nie umknie 
Przygotujcie 40 zł na ewentualną, nieobowiązkowa, ale mile widzianą składkę członkowską i jeszcze trochę kasy
na różne dodatkowe zakupy (nasze firmowe kubeczki, koszulki, bawełniane torby) oraz jak zwykle na muzyczne
pozycje zaprzyjaźnionych wydawnictw. NIE MAMY CZYTNIKA KART!
Od uczestników wymagamy
PEŁNEGO ZAANGAŻOWANIA i AKTYWNEGO UCZESTNICTWA W ĆWICZENIACH.
Przypominamy o wygodnym stroju i butach na zmianę dostosowanych do zajęć ruchowych!

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH NA KURS ORAZ DOKŁADNY PLAN WARSZTATÓW
ZOSTANĄ UDOSTĘPNIONE NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ www.orff.pl

W DNIU 5 XI 2018.
Prosimy też, żeby przed samym przyjazdem zajrzeć jeszcze raz na stronę internetową.
Być może podamy tam kolejne aktualności związane z kursem.
Pozdrawiamy serdecznie i do zobaczenia w listopadzie! Oddane Wam i idei Iza Wałaszewska, Marzenka Chmielarz-Borowiec i Malina Sarnowska

